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Abolicionismo e ação coletiva da classe trabalhadora: um olhar para além do nacional a 

partir do Brasil 

Marcelo Badaró Mattos 

 

Esta comunicação tomará por objeto as relações estabelecidas entre 

organizações e lideranças dos trabalhadores “livres” e o movimento 

abolicionista no Brasil das últimas décadas de vigência da escravidão. O 

olhar sobre este objeto buscará destacar que, em sendo o Brasil a última 

nação das Américas a abolir a escravidão, havia já cerca de 100 anos que 

movimentos, formas associativas e ideias – tanto abolicionistas quanto 

radicais/de trabalhadores – eram gestadas e viajavam entre os continentes. 

Assim, a comunicação procurará  inserir o caso brasileiro nos processos 

mais amplos de superação da escravidão e de formação da classe 

trabalhadora cujas dimensões foram efetivamente internacionais. 

 

 

Justo e Giovanni: dois mestres sapateiros 

Beatriz Ana Loner 

 

O trabalho  vai apresentar a biografia de dois artesãos sapateiros e suas 

trajetórias na Pelotas dos anos de 1880 a 1900, dando ênfase a suas 

condições de trabalho  em comum, representados por sua profissão, 

associações profissionais e as lutas coletivas de que participaram. 

Inclui-se também as aspirações e expectativas políticas  em relação ao 

republicanismo e ao socialismo, características que os dois mantiveram  em 

comum. Além disso, os dois foram proprietários de oficinas, e um deles foi 

sócio de fábrica de confecção de sapatos e as perderam na mesma época, o 

que deve ser avaliado em termos das possibilidades econômicas da conjuntura 

imediata da proclamação da República. Se estas são suas aproximações, 

também se deve destacar suas diferenciações, como o fato de Justo José do 

Pacífico ter sido escravo até seus trinta anos, pois libertado apenas  no 

início da década de 1880 e Giovanni  Thomaso Mignone ser imigrante italiano 

e maçom. 



Em nossa pesquisa, conseguimos acompanhá-los até o final da primeira 

década do século XX, inclusive com dados de suas famílias, anterior e 

posteriormente as décadas em estudo, mas na comunicação, vamos nos centrar 

em suas trajetórias como artesãos e sujeitos políticos ativos. 

Este estudo faz parte de recente pesquisa sobre trajetórias de 

afrodescendentes no extremo sul do Brasil, que inclui o levantamento de suas 

trajetórias e elaboração de suas biografias no contexto da transição do 

trabalho escravo ao livre, como forma de detectar individualmente os 

problemas e condicionamentos vividos por estes sujeitos, devido à 

discriminação racial ou étnica e ao preconceito contra o trabalho manual 

na sociedade gaúcha do final do oitocentos. 

 

 

    Entre o cativeiro e a indústria: os africanos livres na Real Fábrica de Ferro São João 

do Ipanema, Sorocaba-SP, (1830-1840) 

  Mariana Alice Pereira Schatzer Ribeiro 

 

O presente trabalho pretende analisar a experiência dos africanos livres na 

Real Fábrica de Ferro São João do Ipanema, em Sorocaba-SP, durante os anos 

de 1830 a 1840. Tal categoria de escravos surgiu devido às discussões e 

pressões inglesas para o fim do tráfico no Brasil, baseado na lei de 07 de 

novembro de 1831, a qual o governo imperial decretou que todos os africanos 

presos em navios após esta data deveriam trabalhar no país durante 14 anos, 

e em seguida deveriam ser emancipados. Entretanto, a medida não foi 

respeitada tornando-se conhecida como “lei para inglês ver”. Dessa 

forma, muitos africanos foram destinados aos empreendimentos públicos 

imperiais, como o caso da Fábrica de Ferro, porém na prática eles eram 

tratados pelas autoridades apenas como novos escravos, e não como 

trabalhadores tutelados pelo Estado. Por sua vez, será discutido o cotidiano 

desses trabalhadores dentro de um ambiente fabril, ou seja, sua 

alimentação, fugas, vestuário e conflitos, conforme apontam as fontes 

presentes no Arquivo Público do Estado de São Paulo e que fazem parte da 

pesquisa de mestrado da autora. 

Por conseguinte,o estudo da vida empreendida como operário/ escravo na 



Fábrica de Ferro pode vir a recuperar um fragmento do mundo do trabalho 

compulsório, no século XIX, e, principalmente, pode somar-se aos estudos 

referentes à escravidão e liberdade dos povos africanos e afro-brasileiros. 

 

    

 

 

União dos Operários Estivadores: a luta por um sindicato nacional, 1903-1915. 

Maria Cecília Velasco e Cruz 

 

Em 1903 é fundada na capital federal a União dos Operários Estivadores, 

instituição concebida desde o início como uma organização closed shop 

que visa não só representar os operários e resolver suas questões com os 

patrões, como assumir a gestão da força de trabalho, com tudo que isto 

implica: controlar a “parede”, o processo de trabalho, e enquadrar os 

próprios trabalhadores às suas regras, pois só assim construiria um 

ambiente no qual todos poderiam “cumprir com seus deveres, um por todos, 

todos por um”. Em 1904, a União assina um pacto de solidariedade com os 

Obreiros do Porto de Buenos Aires, pelo qual se compromete a organizar todos 

os operários dos portos brasileiros. Na década seguinte inscreve no art. 2o 

dos seus estatutos, item d, o objetivo de “estender seu predomínio de 

classe nos demais Estados e Portos do Brasil, representada por um delegado, 

dispondo este da competência precisa”. O texto a ser apresentado aborda um 

dos processos de luta na implantação deste sindicato de bases nacionais. O 

foco é a Bahia. Narram-se os conflitos violentos acontecidos com a chegada 

do delegado carioca e a consequente fundação da sucursal da UOE em 

Salvador, conflitos que levam à morte do líder patronal negro João de 

Adão, filho de Adão da Conceição Costa, empreiteiro de estiva rico, mas 

nascido escravo, e batizado por um africano liberto. Discute-se, também, a 

presença de identidades e solidariedades de classe entre os trabalhadores de 

estiva cariocas e soteropolitanos, bem como evidências da existência de 

hierarquias sociais e valores de base africana em Salvador. O elenco das 

fontes é variado, e inclui documentos impressos, manuscritos, e orais, além 

dos jornais coevos. 



 

 

PRECARIZAÇÃO DO DIREITO E DA LIBERDADE NO BRASIL IMPÉRIO: 

ESTUDO DO PROCESSO DE REESCRAVIZAÇÃO DE BRASÍLIA 

Mariana Armond Dias Paes 

 

Em 1871, Brasília ajuizou ação de liberdade contra sua senhora Clélia 

Leopoldina Silveira, alegando ter sido coagida à prostituição. O feito foi 

julgado procedente e Brasília declarada liberta. Entretanto, Clélia não se 

conformou com o resultado e ajuizou ação para reaver Brasília como 

escrava. A ré alegou que era livre, pois veio da Bahia à Corte em um 

paquete inglês e que, como este não aceitava o transporte de escravos, 

recebeu a alforria de sua senhora. O juiz declarou o feito improcedente: a 

sentença que julgou a ré liberta havia passado em julgado, ou seja, contra 

ela não cabia qualquer tipo de recurso ou ajuizamento de nova ação com o 

mesmo objeto. Era ato jurídico perfeito. Ademais, a liberdade concedida à 

ré, para que realizasse a viagem à Corte, não poderia ser revogada. O 

colegiado da Relação do Rio de Janeiro, entretanto, reformou a sentença, 

julgando Brasília escrava, uma vez que considerou que a hipótese de viagem 

não geraria manumissão, pois deveriam ser resguardados os direitos dos 

senhores de transportarem seus escravos com comodidade. 

Este caso demonstra a precarização da liberdade no Brasil escravista. 

Precarização esta que tinha imensos reflexos na condição jurídica de 

cativos e libertos. No caso analisado, Brasília passa da condição de 

escrava para a de liberta, retornando ao cativeiro, a despeito de institutos 

jurídicos, como o trânsito em julgado, que deveriam resguardar sua 

condição jurídica de liberta. As tênues fronteiras existentes entre 

liberdade e escravidão provocavam situações jurídicas incertas e obscuras 

para os sujeitos envolvidos nas relações de dominação escravista. A 

análise do processo de reescravização de Brasília, que se encontra 

microfilmado no Arquivo Edgard Leuenroth, contribui para compreensão da 

precarização das relações jurídicas em um contexto social no qual eram 

extremamente fluidos os limites entre escravidão e liberdade. 

 



 

    


